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ЗМЕСТ 

 

 

Навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, круглыя сталы 

 

3 

Распрацоўка праграм і праектаў 

 

3 

Конкурсы 

 

3 

Сацыякультурная дзейнасць 

 

4 

    Асветныя акцыі 

 

4 

    Сацыякультурныя мерапрыемствы 

 

4 

Выдавецкая дзейнасць 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

№ п/п Назва Выканаўца 
Тэрміны 

выкананння 

 

1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ,  

СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ 

 

1.  Навукова-практычная канферэнцыя 

“Віцебскі край”, прысвечаная 500-

годздзю беларускага кнігадрукавання 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя 

У.І. Леніна 

Лістапад 

2.  Абласны вебінар “Рэдкія выданні і 

кніжныя калекцыі ў фондах публічных 

бібліятэк Прыдзвінскага краю”: да 500-

годздзя беларускага кнігадрукавання 

–//– Верасень-

кастрычнік 

3.  Раѐнны семінар “Беларуская  кніга  як 

падмурак фарміравання  духоўнасці і 

патрыятызма асобы” 

Лепельская ЦБС Красавік 

4.  Міжведамасны семінар бібліятэчных 

работнікаў  “Ад Полацка пачаўся свет”  

Полацкая ЦБС –//– 

5.  Круглыя сталы “Спадчына Францыска 

Скарыны”, “Свята беларускага 

пісьменства” 

–//– Май 

Жнівень 

6.  Круглы стол “У гасцях у Францыска 

Скарыны” 

Пастаўская ЦБС Верасень 

 

2. РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМ І ПРАЕКТАЎ 

 

7.  Праект “Кніга ў культурнай прасторы 

Лепельшчыны”  

Лепельская ЦБС На працягу 

года 

8.  Праект “Гісторыя беларускага 

кнігадрукавання: ад «Псалтыра» 

Ф. Скарыны да сучасных кніжных 

выстаў” 

Лѐзненская ЦБС –//– 

9.  Мультымедыйны праект “Кніжная 

спадчына  Францыска Скарыны” 

Міѐрская ЦБС –//– 

10.  Праект “І вечным застанецца слова…” 

(па падтрымцы айчыннай кніжнай 

культуры) 

Віцебская РЦБС I–II квартал 

 

3. КОНКУРСЫ 

 

11.  Бібліятэчны конкурс фотаработ “Кніга – 

мой сябар”, прымеркаваны да Дня 

беларускага пісьменства 

Віцебская абласная 

бібліятэка 

імя У.І. Леніна 

Верасень 

12.  Конкурс “Кніга як АРТ-аб’ект”  Віцебская РЦБС На працягу 

года 

13.  Конкурс відэаролікаў “Вяртанне праз Докшыцкая ЦБС –//– 
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стагоддзі” 

14.  Конкурс прафесійнага майстэрства па 

стварэнні лепшага дайджэста да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання 

Лѐзненская ЦБС –//– 

15.  Конкурс “Лепшая электронная 

прэзентацыя” (да 500-годдзя 

кнігадрукавання) 

Полацкая ЦБС –//– 

16.  Літаратурны конкурс “Слова ў 

пераплѐце” 

Пастаўская ЦБС Май 

 

4. САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

 
 

Асветныя акцыі 
 

17.  Дабрачынная акцыя “Да дабра праз 

кнігу” (збор кніг для дзіцячых 

прытулкаў, інтэрнатаў, бальніц і г.д.) 

ЦБС г. Віцебска  На працягу 

года 

18.  Акцыя “А як бы я ўпрыгожыў 

пачатковую літару старажытнай кнігі” 

ЦБС г. Віцебска  Красавік 

19.  Акцыя “Дыктант у бібліятэцы” Віцебская РЦБС Верасень 

20.  Акцыя “Беларускую кнігу – кожнаму 

чытачу” 

Браслаўская ЦБС –//– 

21.  Акцыя “Жыве ў вяках беларускае 

слова!” 

Глыбоцкая ЦБС –//– 

22.  Акцыя “500 год з Францыскам 

Скарынай” 

Лѐзненская ЦБС –//– 

 

Сацыякультурныя мерапрыемствы 
 

№ п/п Форма і назва мерапрыемства 
Тэрміны 

выкананння 

Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна 

23.  Цыкл майстар-класаў: “Гліняныя таблічкі сваімі рукамі”, 

“Папірус з паперы сваімі рукамі”, “Берасцяныя пасланні”, 

“Кнігі з бамбука і пальмавых лісцяў сваімі рукамі”, “Кніга-

гармонік і кніга-веер сваімі рукамі” 

На працягу 

года 

24.  Прэзентацыя кнігі А.А. Сушы “Францыск Скарына” Сакавік 

25.  Абласная выстава-агляд самаробнай кнігі, прымеркаваная да 

Дня беларускага пісьменства (г. Полацк) 

III квартал 

 

26.  Відэаэнцыклапедыя “Боская і людская мудрасць: (Францыск 

Скарына: жыццѐ, творчасць, светапогляд)” 
Красавік 

27.  Інфармацыйная гадзіна “Невядомы Скарына”: да Дня 

беларускага пісьменства 
Жнівень 

28.  Літаратурна-музычная вечарына “Скарынаву кнігу ў вечнасць 

пусціць…” (сумесна з Віцебскім аддзяленнем ГА “Саюз 

пісьменнікаў Беларусі”) 

Верасень 

29.  Цыкл урокаў бібліятэчна-бібліяграфічных ведаў “Падарожжа 

ў гісторыю кнігі” 
–//– 
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30.  Прэзентацыя HANDMADEкнігі “Книгу города листая=Кнігу 

горада гартаючы”   
–//– 

31.  Гутарка аб рэдкіх выданнях бібліятэкі канца 19 – пачатку 20 

стагоддзяў “Кніжныя скарбы свету”  
–//– 

32.  Урок замежнай мовы ў бібліятэцы “Из века в век шагает с 

книгой человек” 
–//– 

33.  Літаратурны ўрок “Вялікі сын зямлі Полацкай – Францыск 

Скарына” 
–//– 

Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

34.  Дзень беларускага аўтара “Ад Скарыны да нашых дзѐн” з 

удзелам пісьменнікаў Аршаншчыны 

Верасень 

35.  Свята кнігі “Гімн пісьменству з далѐкіх часоў”  –//– 

36.  Гадзіна карыснай інфармацыі “Мастацтва беларускай кнігі”  –//– 

37.  Гадзіна гістарычнага партрэта “Сусветную славу яму здабылі 

кнігі, якія жывуць у стагоддзях” 

–//– 

38.  Літаратурна-пазнавальняя гадзіны: “Кніжная спадчына 

Францыска Скарыны”, “Шануйце роднае слова”, “Скарына: 

споведзь часу”, “У родным слове – цэлы свет”, “Шануйце 

роднае слова”  

–//– 

39.  Віктарыны: “Што вы ведаеце пра Францыска Скарыну?”, “Як 

да нас прыйшла кніга?”   

–//– 

40.  Гадзіна духоўнасці “Які ж гэта цуд – слова, мова твая”  –//– 

41.  Гадзіна цікавых паведамленняў  “Старонак друкаваных 

пачатак”  

–//– 

42.  Гадзіна духоўнай асветы “Францыск Скарына – чалавек-

энцыклапедыя”  

–//– 

Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

43.  Літаратурнае свята “Адвечных кніг жывыя душы” Верасень 

44.  Гістарычнае падарожжа “Са спадчынай продкаў – у 

будучыню” 

–//– 

45.  Вечарына “Адраджаецца душа і становіцца санетам…” –//– 

46.  Вусны часопіс “Нам кнігу падараваў Скарына” –//– 

47.  Гістарычная вандроўка “Ля вытокаў кнігадрукавання” –//– 

48.  Гістарычна-пазнавальны экскурс “Волаты слова народнага” –//– 

Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна 

49.  Тыдзень беларускага пісьменства “Гучы, родная мова!” Верасень 

50.  Слайд-прагляд “Вандроўка ў гісторыю пісьменства і кніг” –//– 

51.  Пазнавальная гадзіна “Невядомы Скарына” –//– 

52.  Гістарычны экскурс “Летопись времен” –//– 

53.  Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна “Духоўная кніга – 

крыніца вялікай мудрасці” 

–//– 

Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

54.  Урок гісторыі “Культурное измерение. Франциск Скорина и 

его время” 

Жнівень 

55.  Дзень інфармацыі “Вяртанне праз стагоддзі” Верасень 
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56.  Інфармацыйная гадзіна “Светачы зямлі беларускай:  

Ф. Скарына” 

–//– 

57.  Гістарычны урок  “Францыска Скарына: вяртанне праз 

стагоддзі” 

–//– 

Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

58.  Літаратурнае свята “Бацькаўшчына светлая мая” Ліпень 

59.  Прэзентацыя новых кніг пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь 

“Літаратурны праменад” 

–//– 

60.  Гадзіна цікавага паведамлення “Таямніцы лѐсу самай 

старажытнай беларускай кнігі” 

Жнівень 

61.  Дзень беларускага пісьменства 2017: “І вечным застанецца 

слова…”,“Дарога да ведаў і духоўнасці”, “Свята, якое 

памнажае духоўную спадчыну” 

Верасень 

62.  Віртуальная выстава “Францыск Скарына, альбо Як да нас 

прыйшлі кнігі” 

–//– 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска 

63.  Выстава-экскурсія “Падарожжа ў гісторыю беларускага 

кнігадрукавання: кніжная спадчына Францыска Скарыны” 

На працягу 

года 

64.  Віртуальныя і медыяпадарожжы “Цуд, імя якому – кніга”, 

“Дарогамі Францыска Скарыны”, “У госці да Францыска 

Скарыны” 

На працягу 

года 

65.  Вечарына-прысвячэнне “Францыск Скарына: жыццѐ і лѐс” Сакавік 

66.  Вусны часопіс “Радзіма пачынаецца з кнігі” Красавік 

67.  Сустрэча-абмеркаванне “Пяць стагоддзяў годнасці” Чэрвень 

68.  Летні бібліятэчны экспрэсс “Падарожжа з кніжкай 

беларускай” 

Жнівень 

69.  Свята да Дня беларускага пісьменства “Імя, славутае ў вяках” Верасень 

70.  Літаратурнае свята “Нам кніга, як сонца, асветліць абшар” –//– 

71.  Мультымедыйныя прэзентацыі: “Блаславѐныя Скарынай”, 

“Гартаючы вечныя старонкі”  

–//– 

72.  Віктарына “Спадчына Скарыны” Лістапад 

Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк 

73.  Электронная прэзентацыя “500 гадоў беларускага 

кнігадрукавання” 

Красавік 

74.  Літаратурна-музычнае свята краязнаўчай кнігі “Скарынаву 

кнігу ў вечнасць пусціць” 

Верасень 

75.  Гадзіна гісторыі “Францыск Скарына: гісторыя застыла ў 

радках” 

–//– 

76.  Фальклорнае падарожжа  “Беларускі скарб”  –//– 

Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

77.  Літаратурна-пазнавальнае відэападарожжа  “Ад літары да 

кнігі” 

Верасень 

78.  Бібліятэчная азбука “З гісторыі кнігі ”, гістарычны экскурс 

“Да дабра праз Слова” 

–//– 

79.  Вандроўка  ў мінулае “От глиняной таблички к печатной 

страничке” 

–//– 

https://ru.calameo.com/read/0043735084ae09d45477e
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80.  Гістарычныя экскурсы: “500 год беларускаму 

кнігадрукаванню”, “Жыве Скарыны запавет”, “Спачатку  было  

слова…”, “Ад старажытнасці да нашых дзѐн”  

–//– 

81.  Гадзіна кніжнай гісторыі “Гісторыя беларускай кніжнасці” па 

кнізе А.Клышкі “Як да нас кніга прыйшла”  

–//– 

Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

82.  Вусны каляндар “Світае светам праз цемнату вякоў святое імя 

Еўфрасінні” 

Май 

83.  Гадзіна духоўнасці “Летапісец беларускага слова: Ф.Скарына” Жнівень 

84.  Брэйн-рынг “Слава кніжцы беларускай” –//– 

85.  Патрыятычны ўрок “Да вытокаў душою дакрануцца” –//– 

86.  Літаратурныя гонкі “Наша спадчына” –//– 

87.  Урок гісторыі і пісьменства “Мову родную шануйце” –//– 

88.  Інфармацыйны дзень “Знаѐмства з кнігамі беларускіх 

пісьменнікаў” 

–//– 

89.  Інтэлектуальны марафон “Спачатку было слова” –//– 

Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

90.  Інтэлектуальны марафон “Вялікі сын Беларусі – Скарына” Верасень 

91.  Гадзіна цікавых паведамленняў “Промні асветніцтва” –//– 

92.  Інфармацыйная гадзіна “Легенда Беларусі” –//– 

93.  Інфарміна “На світанку кнігадрукавання” –//– 

Лепельская цэнтралізванавая бібліятэчная сістэма 

94.  Раѐннае свята беларускай кнігі “Да кніжных скарбаў 

дакраніся”  

Верасень 

95.  Урок ведаў “Великие создатели письменности” –//– 

96.  Пазнавальныя, інфармацыйныя гадзіны “Ён першы кнігу даў 

славянам”, “Наш гонар – Францыск Скарына” 

–//– 

97.  Выставы-экскурсы, -прысвячэнні “Гимн письменам от 

далеких времѐн” 

–//– 

98.  Літаратурны марафон “Сэрцам роднага слова краніся”  

Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

99.  Бібліяграфічны агляд “Великий просветитель и его книги” На працягу 

года 

100.  Урок беларусазнаўства “500 год беларускаму кнігадрукаванню” Красавік 

101.  Тэматычная пляцоўка “Гость фестиваля – Франциск Скарина” 

на фестывалі песні і вершаў “Песні сунічных бароў” 

Чэрвень 

102.  Літаратурна-тэатралізаваная пастанова “У год 500 ад Бібліі 

Скарыны…” 

Верасень 

103.  Урок духоўнасці “Узрасло буйным коласам зерне Скарыны” –//– 

104.  Экскурс у гісторыю “Беларускі асветнік і першадрукар” –//– 

Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

105.  Гістарычныя экскурсы: “Кніжная мудрасць стагоддзяў”, 

“Біблія ад Скарыны” 

Студзень  

 Верасень 

106.  Пазнавальная гадзіна “Невядомы і вядомы Скарына” Сакавік 

107.  Гістарычная гадзіна “Францыск Скарына – чалавек сусвету” Май 

108.  Вусны каляндар “Светачы Зямлі беларускай: Францыск Верасень 
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Скарына” 

109.  Урок беларусазнаўства “Не знікне цуд прыгожага 

пісьменства”  

–//– 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка 

110.  Анкетаванне “Топ 10 любімых беларускіх кніг” Люты–

кастрычнік 

111.  Відэаагляд кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў “Пазнаѐм 

свет з беларускай кнігай” 

Красавік 

112.  Гульня-віктарына “Дресс-код для старой книги” –//– 

113.  Літаратурнае рандэву “Сокровища литературного 

книгопечатания” 

–//– 

114.  Электронная выстава “Падарожжа па сталіцах пісьменства” Ліпень 

115.  Відэакруіз “Кніжная спадчына праз вякі…” –//– 

116.  Урок-экспедыцыя ў мінулае Полацкага края “Наследие 

Скорины” 

–//– 

117.  Гульнявая праграма “Кто грамоте горазд, тому не пропасть” –//– 

118.  Фуршэт-экспазіцыя “Вітаю цябе, беларуская кніга!” –//– 

Пастаўская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

119.  Экскурс у гісторыю “У свеце беларускага слова” Студзень 

120.  Вусны часопіс “Як многа гавораць імѐны такія” Сакавік 

121.  Літаратурна-гістарычны круіз “З кнігай праз вякі” Красавік 

122.  Віртуальнае падарожжа “Скарбы беларускага кнігавыдання” Май 

123.  Урок духоўнасці “Слова Скарыны – спадчына чалавецтва” Ліпень 

124.  Скарына-вечарына “Першадрукар” Верасень 

125.  Віктарыны: “Як да нас прыйшла кніга”, “Светачы зямлі 

беларускай” 

Лістапад 

Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

126.  Вусныя часопісы  “Кніга і кніжнасць у старажытным 

Полацку”, “Нашы асветнікі”, “Сначала было слово…”  

Н працягу года 

127.  Літаратурныя вячоркі “Жыве ў вяках беларускае слова”  Люты 

128.  Свята “Праздник торжества книг” Верасень 

129.  Конкурсная праграма “Літаратурны бульвар” –//– 

130.  Медыя-вандроўка “Цябе мы як надзею збераглі Скарынаўскае 

сонца – наша кніга” 

–//– 

131.  Прэм’ера кнігі “У госці да Францыска Скарыны” –//– 

132.  Кніжнае дэфіле “Слава кніжцы беларускай”  –//– 

133.  Лабірынт часу “По дорогам Ф. Скорины” –//– 

134.  Імідж-лабараторыя “STYLE-обложка-2017” –//– 

135.  Віртуальнае падарожжа “Свята пісьменства крочыць па 

краіне” 

–//– 

136.  Вечарына вытанчанай славеснасці “В начале был букварь” –//– 

137.  Літаратурная гасцѐўня “Ясны месяц скарынаўскай кнігі 

асвятляй нашу светлую долю...” 

–//– 

138.  Юбілей кнігі “Псалтыр – выток беларускага кнігадрукавання” –//– 

139.  Слайд-праграма “Прыйшоў з мінулага, каб увайсці ў будучае”  

(Ф. Скарына) 

Лістапад 
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140.  Сустрэча  са спецыялістам “Не мялеюць Скарынавы вытокі” 

(Справы друкарскія) 

Снежань 

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна 

141.  Гістарычны экскурс “Падарожжа ў кніжны свет” Жнівень 

142.  Гістарычная гадзіна “Свет ведаў – кніга” –//– 

143.  Выстава-панарама “Вялікі сын Беларусі – Францыск Скарына” –//– 

Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

144.  Слайд-прэзентацыя “Вяртанне кніжнай спадчыны” Чэрвень 

145.  Гадзіна роднай мовы “Францыск Скарына: гісторыя застыла ў 

радках” 

Верасень 

146.  Урок-відэапрэзентацыя роднай мовы “Да вытокаў 

першапісьменства” 

–//– 

Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

147.  Вусны часопіс “Промні беларускага асветніцтва”  Верасень 

148.  Інфармацыйна-пазнавальныя гадзіны “Асветнік, вучоны і 

першадрукар, наш гонар Францыск Скарына…” 

–//– 

149.  Літаратурная гадзіна “Мова Скарыны, Купалы, ты не згінула ў 

вяках” 

–//– 

Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

150.  Гістарычная вандроўка “Просвещение через книгу” Жнівень 

151.  Пазнавальныя гадзіны “Сусвет Францыска Скарыны”, 

“Культурная спадчына Беларусі” 

–//– 

152.  Гістарычная гадзіна “Спачатку было слова”  –//– 

Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

153.  Скарынаўскія дні “Ля вытокаў кнігадрукавання” Жнівень 

154.  Завочная экскурсія ў друкарню “Пабочным уваход дазволены” –//– 

155.  Гульня-падарожжа  “Святло  друкаванага  слова” –//– 

156.  Кола ведаў “Па шляхах старажытнага пісьменства” –//– 

157.  Гістарычныя віражы “Ля агню даўніны” –//– 

158.  Падарожжа ў даўніну “Па Пражскіх вузкіх вулачках” –//– 

Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

159.  Віртуальнае падарожжа “Ад Псалтыра да нашых дзѐн” Люты  

160.  Сустрэча з мастаком В.Д. Дудкевічам “Чутны і нам праз 

стагоддзі стук яго друкарскага станка” 

Сакавік 

161.  Пазнавальныя гадзіны “Помнікі беларускага пісьменства”, 

“Пачуць мудрых палымянае слова”,  

Жнівень 

Верасень 

162.  Гістарычна-літаратурная імпрэза “Спачатку было слова” –//– 

163.  Літаратурнае падарожжа “Літары падарожнічаюць у часе” –//– 

Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

164.  Агляд літаратуры  “Псалтыр” – першая кніга Ф. Скарыны” Студзень 

165.  Тэматычная гутарка “Ганаруся, што друк мой жыве” Май 

166.  Чытальныя залы пад аткрытым небам: “И нравы, и язык, и 

старина святая”, “Да вытокаў сваіх вяртаемся…” 

Май 

Верасень 

167.  Тэматычная сустрэча “Путь Скорины: белорусское 

книгопечатание сквозь призму времени”  

Верасень 
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5. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
 

№ п/п Назва Выканаўца 
Тэрміны 

выкананння 

168.  Дайджэсты, памяткі, лістоўкі, 

бібліяграфічныя спісы і выданні малых 

форм да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання 

ЦБС вобласці На працягу 

года 

169.  Інфармацыйна-метадычнае выданне “І 

вечным застанецца слова…: да 500-

годдзя беларускага кнігадрукавання” 

Віцебская абласная 

бібліятэка імя 

У.І. Леніна 

I квартал 

 

 

170.  Інфармацыйна-метадычнае выданне 

“Дарогі ведаў і духоўнасці: да Дня 

беларускага пісьменства” 

–//– –//– 

171.  Метадычныя рэкамендацыі “Спачатку 

было слова” 

Шаркаўшчынская 

ЦБС 

Люты 

172.  Метадычныя рэкамендацыі “Дарога да 

святыняў друкаванага слова” 

Сенненская ЦБС II квартал 

  

173.  Буклет “Да 500-годдзя выдання 

“Псалтыра” Ф. Скарынам” 

Ушацкая ЦБС III квартал 

 

174.  Буклет “Кніжная спадчына Ф. Скарыны. 

Факсімільнае выданне” 

Вернядзвінская 

ЦБС 

–//– 

 

175.  Інфармацыйны зборнік “Дарогі ведаў і 

духоўнасці: да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання” 

Глыбоцкая ЦБС –//– 

176.  Бібліяграфічны спіс “Гэты цуд завецца 

«кніга»: да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання” 

ЦБС  

г. Віцебска 

Ліпень 

177.  Буклет “Скарынаву кнігу ў вечнасць 

пусціць: да 500-годдзя беларускага 

книгадрукавання” 

Лепельская ЦБС Жнівень 

178.  Бібліяграфічны спіс “Вялікае свята 

беларускай культуры: да 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання” 

Полацкая ЦБС –//– 

179.  Метадычныя рэкамендацыі “На світанку 

кнігадрукавання” 

Талачынская ЦБС –//– 

180.  Дайджэст “Жыццѐ праз смугу 

стагоддзяў” (з гісторыі дзѐн беларускага 

пісьменства) 

ЦБС 

г. Наваполацка 

Верасень 

181.  Бібліяграфічнае выданне “500 

даследчыкаў Полаччыны”: да 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання 

Полацкая ЦБС Снежань 

 


